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RESUMO 
O presente relato apresenta a vivência de duas discentes do curso de Pedagogia da 
UENP Pedagogia da UENP/Campus Cornélio Procópio, vinculadas ao Programa 
Residência Pedagógica, em um trabalho colaborativo com a professora regente do 3º 
ano do Ensino Fundamental e a professora preceptora de uma escola municipal 
localizada na cidade de Cornélio Procópio/Paraná. Tem por objetivo apresentar a 
experiência vivenciada por meio da Oficina de Matemática junto ao terceiro ano do 
Ensino Fundamental, como atividade da Residência Pedagógica realizada no primeiro 
semestre de 2019. Pretende discutir a importância do ensino de Matemática por meio 
do lúdico no Ensino Fundamental, e ainda, discutir as estratégias de uma pedagogia 
voltada para a valorização dos jogos e brincadeira no processo de ensino e 
aprendizagem da matemática.   
 
Palavras-chave: Residência pedagógica; Jogos Matemáticos; Formação de 
professores.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Ao trabalhar com jogos matemáticos o educador proporciona ao aluno 

um ambiente em que se valoriza a comunicação, a imaginação, a noção de espaço, a 

percepção, a atenção, o raciocínio lógico e ao mesmo tempo cria-se meios de 

conexões da matemática com o mundo real. O lúdico no ensino da matemática, no 

Ensino Fundamental, além de dinâmico, faz com que os alunos sintam maior prazer 

em aprender, pois nessa fase a criança ainda está desenvolvendo a capacidade de 

atenção, na qual se dispersam com muita facilidade e as brincadeiras ajudam nesse 

processo, fazendo com que se sintam atraídas pelas atividades voltadas para seu 

mundo. Segundo Zatz Halaban (2006) brincar é essencialmente importante para a 

criança, pois é por meio da brincadeira que ela descobre, aprende e interage com o 

mundo à sua volta. O jogo faz parte do cotidiano do aluno, por isso, ele se torna um 
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instrumento motivador no processo de ensino e aprendizagem, além de possibilitar o 

desenvolvimento de competências e habilidades, ainda, segundo Borba (2006, p.39):  

 

[...] a brincadeira é um fenômeno da cultura, uma vez que se configura 
como um conjunto de práticas, conhecimentos e artefatos construídos 
e acumulados pelos sujeitos nos contextos históricos e sociais em que 
se inserem. Representa, dessa forma, um acervo comum sobre o qual 
os sujeitos desenvolvem atividades conjuntas. Por outro lado, o brincar 
é um dos pilares da constituição de culturas da infância, 
compreendidas como significações e formas de ação social 
específicas que estruturam as relações das crianças entre si, bem 
como os modos pelos quais interpretam, representam e agem sobre o 
mundo. 

 

Neste contexto, o jogo deve ser compreendido como um instrumento 

pedagógico de mediação entre o educando e o conhecimento lógico matemático, faz-

se necessário que o professor ao realizar e fazer uso da atividade lúdica tenha 

planejamento e domínio do conteúdo e principalmente objetivos claros do porquê e 

para quê a utilização do jogo para determinado conteúdo. Segundo Kishimoto (1998) 

o jogo não pode ser visto apenas como divertimento ou brincadeira para gastar 

energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral. 

Sendo assim, acreditamos que no processo de escolarização não é o jogar pelo jogar, 

ou brincar por brincar, sendo perceptível o domínio que a professora tem que ter sobre 

o conteúdo e sobre a sala, a intencionalidade, para que os objetivos sejam 

alcançados, ou seja, que a utilização do jogo proporcione aos educandos o 

conhecimento cientifico de forma lúdica.  

 

O jogo, na educação matemática, passa a ter o caráter de material de 
ensino quando considerado promotor de aprendizagem. A criança, 
colocada diante de situações lúdicas, apreende a estrutura lógica da 
brincadeira e, deste modo, apreende também a estrutura matemática 
ali presente. Esta poderia ser tomada como fazendo parte da primeira 
visão de jogo que tratamos até aqui. Na segunda concepção, o jogo 
deve estar carregado de conteúdo cultural e assim o seu uso requer 
certo planejamento que considere os elementos sociais em que se 
insere. O jogo, nesta segunda concepção, é visto como conhecimento 
feito e também se fazendo. É educativo. Esta característica exige o 
seu uso de modo intencional e, sendo assim, requer um plano 14 de 
ação que permita a aprendizagem de conceitos matemáticos e 
culturais, de uma maneira geral (KISHIMOTO, 2000 p.80).  

 

Diante disso relatamos aqui algumas das experiências vivenciadas 

por meio da Oficina de Matemática junto ao terceiro ano do Ensino Fundamental de 
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uma escola municipal localizada na cidade de Cornélio Procópio/Paraná. Vale aqui 

ressaltar que a vivência da escola em destaque faz parte do Programa Residência 

Pedagógica, da Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, realizada no 

primeiro semestre de 2019, que integram uma Política Nacional voltada para a 

Formação de Professores com o objetivo de induzir e promover o aperfeiçoamento da 

formação prática nos cursos de licenciatura e imersão do licenciando na escola de 

educação básica. O programa nos proporcionou vivenciar um ensino da matemática 

diferente daquele tradicionalmente conhecido, uma aula de matemática tendo como 

encaminhamento metodológico o jogo, e o uso de recursos metodológicos de baixo 

custo, como: tampinhas, caixa de papelão, EVA colorido.  

Durante as aulas nessa instituição de ensino, pudemos observar que 

é possível desenvolver um trabalho que envolva o brincar e o conhecimento científico 

concomitantemente, indo de encontro com os pensamentos  de Vygotsky (1994) ao 

escrever que o ato de brincar exerce na criança importante desenvolvimento das 

funções metais superiores, por intermédio do jogo, da brincadeira a criança se 

expressa, cria estratégia, imagina, pensa, reorganiza seus pensamentos, desenvolve 

atenção, entre outros subsídios para aquisição do conhecimento lógico matemático. 

 

METODOLOGIA  

 

Para a realização do trabalho realizamos o método descritivo, acerca 

de um relato de experiência da atividade desenvolvida no Programa Residência 

Pedagógica. Participaram dessa atividade 20 crianças matriculadas no terceiro ano 

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  

A escola em que realizamos a residência mantém um projeto de 

Oficinas Matemáticas ao longo do ano. Esse projeto tem como objetivo o 

enriquecimento curricular por meio de experiências matemáticas que envolvem 

contextos e situações para que os alunos possam rever ou aprofundar conceitos e 

procedimentos matemáticos já estudados e também identificar os conhecimentos 

matemáticos como meios para compreender e transformar o mundo à sua volta. 

Dentre as diversas atividades realizadas nessa oficina, trazemos para esse texto a 

menção de duas atividades.  

A primeira atividade foi intitulada de “Dado das Cores”. Para sua 

realização os alunos foram organizados em roda, e foi realizado um sorteio entre os 
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participantes para iniciar a brincadeira. O aluno sorteado recebeu um dado gigante 

confeccionado com caixas de leite e encapado com EVA, no qual cada número 

correspondia a uma cor diferente. A cada rodada o dado era jogado pelo aluno 

sorteado. Os demais alunos recebiam cartas de E.V.A da cor do número sorteado, 

correspondente a quantia presente no dado. Quando todos estavam com suas cartas 

em mãos, a professora sorteava um número para cada cor, que corresponderiam ao 

valor.  Os participantes então, deveriam somar ou multiplicar, mentalmente, a quantia 

que tinham em mãos. O aluno que não acertava o cálculo mental saía da roda e 

aguardava o término da brincadeira. O aluno que acertasse o cálculo permanecia para 

a próxima rodada. O último aluno a permanecer no jogo era a ganhador. 

A segunda atividade foi intitulada de “Trilha da Adição e Subtração”. 

O jogo permitia a participação de cinco alunos por vez. Cada criança recebia um pino 

colorido feito de tampinhas de garrafa.  Utilizamos um dado para jogar e decidir qual 

aluno seria o primeiro jogador, o segundo e assim por diante até o último. O jogo 

consistia em: o primeiro jogador lançava o dado; o número que aparecesse no dado 

seria a quantidade que o competidor avançaria com a sua tampinha, a casa que a 

tampa pararia o jogador deveriam responder o problema contido nela ou realizar o 

cálculo (os cálculos deveriam ser realizados mentalmente). Caso o aluno acertasse, 

teria o direito a novas jogadas, caso errasse sua chance seria passada para o próximo 

jogador. Além disso, conforme avançavam na trilha, também apareciam desafios 

inesperados, tais como: pare uma rodada, passe a vez, retorne um certo número de 

casinhas. O objetivo final era chegar primeiro na última casinha da trilha. 

Nos dois jogos descritos observamos grande interesse e participação 

por parte dos alunos.  Durante a realização dos jogos os alunos demonstraram 

empenho e respeito às regras estabelecidas no jogo, respeito em relação aos colegas 

que participavam da atividade, interação com a professora da turma e com as 

residentes que participavam da atividade. Também observamos o envolvimento dos 

alunos com o processo de funcionamento dos jogos. Durante o processo os próprios 

alunos explicavam a dinâmica de funcionamento do jogo uns para os outros, corrigiam 

os erros e acompanhavam as rodadas com torcida.   
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DISCUSSÃO 

 

As práticas pedagógicas é que diferem o processo de aquisição do 

conhecimento dos educandos, sendo indispensável ao professor ter clareza e domínio 

do conteúdo científico, mas sobretudo elaborar um plano de trabalho consciente e 

articuladas práticas adotadas em sala de aula, de maneira a correlacionar o 

conhecimento sistematizado com o cotidiano dos alunos, oportunizando se sentirem 

como parte do processo.  

Por meio da realização dos jogos na Oficina Matemática percebemos 

um maior interesse e aproximação dos alunos em relação a disciplina da matemática, 

bem como maior consciência lógica matemática no ato da brincadeira, do jogo, uma 

postura diferente de quando esta mesma criança utilizou os livros e cadernos para a 

realização dos cálculos mentais. 

O cálculo mental é uma aprendizagem importante para o 

desenvolvimento intelectual do aluno, por isso o professor deve propor atividades que 

despertem o entusiasmo dos alunos, desenvolvendo sua capacidade de pensar, criar. 

No cotidiano somos desafiados a usar o cálculo mental, em diversas situações, por 

exemplo, nas compras do supermercado, no abastecimento de combustível, no troco 

que recebemos, nós fazemos aproximação dos resultados das contas na cabeça. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais dizem:  

 

Grande parte do cálculo realizado fora da escola é feito a partir de 
procedimentos mentais... A habilidade esperada no Ensino 
Fundamental é que o aluno saiba calcular com agilidade, utilizando-se 
de estratégias pessoais e convencionais, e saiba verificar resultados... 
A calculadora não substitui o cálculo mental e escrito, já que eles 
estarão presentes em muitas outras situações. Os procedimentos de 
cálculo mental constituem a base do cálculo aritmético que se usa no 
cotidiano (BRASIL, 1997, p. 76-77). 

 

Além disso Parra (1996), quando trata do cálculo mental diz que os 

conceitos e habilidades aprendidos a partir de estratégias de cálculo mental influem 

positivamente na capacidade de resolver problemas. Para o autor o cálculo mental 

aumenta o conhecimento do aluno sobre o campo numérico, além de habilitar a 

construção de um conhecimento que favorece uma melhor relação do aluno com a 

matemática. 
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Outra percepção por nós observada foi a construção de uma relação 

de confiança entre os alunos e a professora quanto as dúvidas existentes. O elemento 

lúdico presente no jogo permitiu uma relação maior de proximidade em que os alunos 

não se sentiram envergonhados em realizar perguntas ou mesmo comentar suas 

percepções sobre a atividade.  A aprendizagem deste conteúdo não se restringiu a 

transmissão do conhecimento pelo professor, mas possibilitou ao educando produzir 

seu próprio conhecimento, superando a prática de um ensino pronto e acabado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O jogo configura-se como um importante instrumento metodológico 

no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que, entendemos que atividade 

principal da infância é o brincar, e ainda que o ensino deve partir do contexto do aluno, 

o jogo é a superação do ensino conteudista.  

A realização de tais atividades no Programa Residência Pedagógica 

evidenciou que o cálculo mental ensinado e estimulado por meio do jogo constitui uma 

ferramenta pedagógica no ensino e Resolução de Problemas. 

Além disso, o desenvolvimento de estratégias para se calcular vai ao 

encontro das tendências recentes da psicologia do desenvolvimento cognitivo, que 

nos apontam para a importância de uma aprendizagem com significado e do 

desenvolvimento da autonomia do aluno. 

Por fim, a educação lúdica, entendida como o aprender brincando, 

integra na sua essência uma concepção teórica profunda e uma concepção pratica 

atuante e concreta, nessa perspectiva, não reconhecemos como tarefa fácil, ao 

contrário, é uma atividade árdua e desafiadora, no entanto configura-se como um 

imprescindível instrumento para aquisição do conhecimento matemático. 
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